
Visiteurs gezocht! 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s met enkele jaren praktijkervaring die goed en 
helder kunnen communiceren. Vooral in de regio’s Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en 
Noord-Brabant kunnen we nog extra visiteurs gebruiken. 
 
Dus wil je een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van natuurgeneeskundige praktijken? 
En vind je het leuk om hiervoor collega’s te bezoeken door het land? 
 
Als vereniging zijn we verplicht alle leden eens per 5 jaar te visiteren. Dit gebeurt middels 
een interne praktijkvisitatie door een visiteursteam van twee visiteurs. Deze zijn hiervoor 
speciaal opgeleid. 
 
Wat is visitatie? 
Visitatie is een gestructureerd kwaliteitsinstrument waarbij de therapeut stil staat bij zijn 
praktijkvoering en waarbij mogelijke verbeterpunten in kaart worden gebracht. 
Het visiteren biedt de mogelijkheid tot feedback geven op de kwalitatieve aspecten van de 
beroepsuitoefening betreffende de organisatie van de praktijk en de praktijkvoering. Dit is 
niet de inhoud van de beroepsuitoefening. Daar zijn andere instrumenten voor, zoals 
intervisie. 
 
Visitatie geeft de mogelijkheid derden een objectief inzicht te geven in de kwaliteit van de 
praktijkvoering door therapeuten van de beroepsvereniging. 
Het bevordert de intrinsieke motivatie van therapeuten tot verbetering van praktijkvoering en 
beroepsuitoefening. 
 
Visiteursprofiel 
Een visiteur:  

− is werkzaam als volwaardig therapeut en heeft enkele jaren praktijkervaring; 

− beschikt over goede gesprekstechnieken en is in staat om indien nodig door te 
vragen;  

- heeft de training tot visiteur van RBCZ met succes afgerond (Bij gebleken 
geschiktheid wordt je op kosten van de vereniging opgeleid. Deze eendaagse scholing 
telt mee als nascholing); 

− is integer en betrouwbaar; 

− heeft een reflectieve houding; 

− beschikt over goede verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden 

− is enkele dagen per maand/jaar beschikbaar (in overleg af te stemmen) met een 
minimum van 5 dagen per jaar; 

− heeft de intentie zich tenminste voor 1 jaar te verbinden met de VNT om visitaties te 
kunnen verrichten; 

− bezoekt de visitatievergaderingen (ca. 4 per jaar) in het midden van het land.  
 
Reiskosten worden vergoed en je ontvangt voor elke visitatie een vergoeding (zie ook het 
VNT visitatieprotocol) 
 
Lijkt het je leuk en leerzaam om te visiteren, meld je dan aan via visitatie@vnt-nederland.nl. 
We ontvangen graag je motivatie voor 27 augustus as.  

http://cms.vnt-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/03/VNT-Protocol-Visitatie.pdf
mailto:visitatie@vnt-nederland.nl

